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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА
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2017. година

На основу члана 14. и 15. Статута Боћарског савеза Србије, Управни одбор
Боћарског савеза Србије на седницу одржаној 17. марта 2017. године донео је

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА
И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ
БОЋАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Правилником о организацији такмичења и учешћу на такмичењу Боћарског
савеза Србије (у даљем тексту: Правилник) регулише сва питања која су везана за учешће
и

организацију боћарског такмичења и спортских приредби под ингеренцијом

Боћарског савеза Србије (у даљем тексту БСС).
Овим правилником се посебно регулишу следећа питања:
‐

Општа правила за организовање спортских такмичења (боћарског такмичења);

‐

Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености;

‐

Услови за организовање и учешће спортских организација (боћарски савези и
клубови) и спортиста на међународним такмичењима;

‐

Услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за
подручје више држава или више региона различитих држава.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Члан 2.
Организацију

спортских

такмичења

могу

да

обављају:

БСС,

боћарске

организације, регионални, градски и општински боћарски савези и клубови под условом
утврђеним Законом о спорту, овим Правилником и правилницима БСС.
Званична спортска такмичења и приредбе које се налазе у календару БСС за
текућу годину, на предлог Такмичарске комисије и одлуком Управног одбора БСС,
додељује се техничким организацијама који могу да буду: боћарске организације
чланице БСС, регионални, градски и општински савези под условом утврђеним законом
и правилницима БСС.

Члан 3.
Организатор спортских такмичења обавезан је да испоштује следеће услове за
несметано одржавање спортских такмичења и то:
‐

Писмену сагласност БСС ;

‐

Да осигура несметано и безбедно одржавање спортских такмичења;

‐

Предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за
спортисте, гледаоце и друге учеснике спортских такмичења и трећа лица
(упозорење, истицање забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере
којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта, исправнос и
адекватност инсталирање и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи,
одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);

‐

Предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног
понашања на спортским такмичењима, у складу са законом и спортским
правилима;

‐

Предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу
са законом и спортским правилима;

‐

Пријави одржавање спортске приредбе надлежном државном органу у складу са
прописима којима се уређује јавно окупљање грађана.
Организатор спортских такмичења одговара за штету која настане спортистима,

гледаоцима и другим учесницима спортским такмичења и трећим лицима због
непоштовања обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим правилима о
одговорности за проузроковану штету.
У случају да БСС да сагласност, односно дозволу или наложио да се одређено
спортско такмичење одржи, аико нису били испуњени услови, солидарно је одговоран са
техничким организатором за штету коју на спортској приредби претрпи неко од учесника
спортске приредбе или треће лице услед пропуста у организацији.
Боћарско такмичење које се на територији Републике Србије организује под
ингеренцијом и правилима ФИБ-е спроводи се у складу са Законом о спорту РС, МТПом и правилима БСС-е.
Члан 4.
Спортска такмичења могу да се организују ако технички организатор има
обезбеђен одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако
испуњава друге услове у складу са законом о спорту РС , МТП-ом и правилима БСС.
Боћари, боћарске организације, тренери, судије, делегати, односно друга стручна и
службена лица могу да учествују на спортској приредби ако испуњавају услове утврђене
Законом о спорту и спортским правилима БСС.

Да би наступили на боћарским такмичењима боћари морају имати такмичарску
књижицу БСС, која је оверена за текућу годину и са уписаним лекарским прегледом који
није старији од шест (6) месеци.
Да би судили на такмичењу судије морају имати најмање звање боћарског сидије и
да имају лиценцу за суђење за текућу годину.
Делегати такмичења морају имати положен испит за делегата боћарског
такмичења и лиценцу за текућу годину.
Бооћарске судије, делегати и друга службена лица могу остварити право на накнаду
трошкова и накнаду за обављење својих дужности. Висину трошкова по овом основу
доноси Управни одбор БСС.
УЧЕШЋЕ БОЋАРА, САВЕЗА И КЛУБОВА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 5.
Учешће такмичара, регионалних, градских, општинских савеза и клубова чланова
БСС на међународним такмичењима одвија се под ингеренцијом БСС и писменом
сагласношћу БСС.
БОЋАРИ
За репрезентацију Србије у свим узрасним категоријама могу да наступају само
они боћари који су позвани у националну селекцију од стране селектора или тренера те
националне селекције.
Боћари који су позвани у репрезентацију Србије дужни су да се придржавају
утврђених правила и кодекса понашања. У случају кршења правила селектор/тренер или
вођа пута је дужан поднети писмену пријаву Дисциплинске комисије БСС.
Боћари који наступају на међународним такмичењима појединачно за клубове или
остале савезе дужни су да се придржавају овог правилника Члан 5. Став 1. и утврђених
правила и кодекса понашања. У случају кршења правила тренер или вођа пута је дужан
да поднесе писмену пријаву дисциплинске комисије БСС.
САВЕЗИ
Регионални, градски и општински боћарски савези могу да наступају на
међународним такмичењима у иностранству на којима су позвани, и која се налазе у
календару ФИБ-е, уз обавезну сагласност БСС-е и пријаве учешће на такмичењу седам (7)
дана пре почетка такмичења. Не пријављивање учешћа на међународном такмичењу
подлеже дисциплинској одговорности.
На такмичењима која се не налазе у календару ФИБ-е обавезно се мора тражити
сагласност од БСС најкасније 15 дана пре одржавања такмичењима. Наступ на

такмичењима која се не налазе у календару ФИБ-е, без сагласности БСС, подлеже
дисциплинској одговорности.
Регионални, градски и општински боћарски савези могу да наступају на
међународним такмичењима на којима су позвани само под својим именом. Ови савези
могу представљати и репрезентовати Републику Србију и под називом Србија, ако за то
добију сагласност БСС.
Регионални, градски и општински боћарски савези могу да организују међународно
такмичење у Републици Србији. Организатори ових такмичења су дужни да ова
такмичења пријаве БСС најкасније до 15. децембра текуће године како би се такмичења
уврстила

у

календар

БСС

за

наредну

годину.

Кршење

ових

одредби

повлаче

дисциплинску одговорност организатора.
КЛУБОВИ
Клубови чланови БСС могу да наступају на међународним такмичењима у
иностранству на којима су позвани, а која се налазе у календару ФИБ-е, уз обавезу да БСС
пријаве учешће на такмичењу седам (7) дана пре почетка такмичења (образац пријаве се
налази у прилогу). Не пријављивање учешћа на међународном такмичењу подлеже
дисциплинској одговорности.
На такмичењима која се не налазе у календару ФИБ-е обавезно се мора тражити
сагласност БСС најкасније 15 дана пре одржавања такмичења. Наступ на такмичењима
која се не налазе у календару ФИБ-е, без сагласности, подлеже дисциплинској
одговорности.
Клубови чланови БСС могу да наступају на међународним такмичењима на којима
су позвани само под својим именом. Ови клубови могу да представљају и
репрезентацију Републике Србије и под називом Србија, ако за то добија сагласност БСС.
Клубови чланови БСС могу да организују међународно такмичење у Републици
Србије. Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве најкасније до
15, децембра текуће године БСС како би се такмичења уврстила у календар БСС за
наредну годину (образац пријаве је у прилогу). Само у изузетним случајевима ова
такмичења се могу пријавити и у текућој години, али најкасније месец дана пре
одржавања тог такмичења. Кршење ових одредби повлаче дисциплинску одговорност
организатора.
Боћари, клубови, савези који наступе на међународном такмичењу дужни су у року
од седам (7) дана по повратку у земљу доставити извештај о наступу на такмичењу иу
иностранству. У прилогу овог правилника се налази образац извештаја са међународног
такмичења. Боћарски субјект који не изврши ову обавезу подлеже дисциплинској
одговорности.

УЧЕШЋЕ КЛУБОВА У РЕГИОНАЛНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ЛИГАМА
Члан 6.
Клубови чланови БСС могу да учествују у регионалним међународним лигама
само на основу одобрења које издаје БСС -е.
Право приоритета у учешћу међународним регионалних лига доноси Боћарски
савез Србије, а на основу постигнутих резултата на домаћим и међународним
такмичењима.
Учешће у овим лигама се даје само у случају да се не ремети постојећи систем
такмичења у БСС и ако то служи за побољшање квалитета боћања у Србији.
Учешће боћарских клубова чланова БСС у такмичењима за подручје више држава
или више региона различитих држава утврђује БСС посебном одлуком, а на основу
захтева боћарског клуба или клубова који имају намеру да учествују у регионалним
лигама. Овај захтев мора да се упути БСС најкасније до 31. децембра текуће године за
такмичења која почињу у наредној години.
Члан 7.
Учешће првака Србије у Купу шампиона европе и Куп ФИБ-е

регулише се

посебном одлуком ФИБ-е и Управног одбора БСС-е, а приоритет учешћа у овим
такмичењима имају клубови на основу пласмана у првој боћарској лиги Србије.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор БСС.
Члан 9.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор БСС.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу

17. марта 2017. године од дана усвајања на седници

Управног одбора и објављује се на званичном интернет сајту БСС bssbgd@gmail.com .
У Београду, 17. март 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Милан Милеуснић

УО

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ БСС

БОЋАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

ПРИЈАВА
ОДЛАСКА НА МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊА

НАЗИВ БОЋАРСКОГ КЛУБА
ИЛИ РЕГИОНАЛНОГ САВЕЗА
2.
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
3.
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
4.
ДРЖАВА
5.
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
6.
ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР
НА
ТАКМИЧЕЊУ
УЧЕСТВУЈУ
КЛУБОВИ
ИЛИ
7.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊЕ СЕ НАЛАЗИ У КАЛЕНДАРУ ФИБЕ
8.
НАВЕСТИ ДА ИЛИ НЕ
НАВЕСТИ ИМЕНА ДРЖАВА ИЗ КОЈИХ СУ ПОЗВАНИ
9.
КЛУБОВИ ДА УЧЕСТВУЈУ
10.
БРОЈ ПОЗВАНИХ КЛУБОВА
11.
УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ
12.
БРОЈ УЧЕШЋА ДО САДА НА ОВОМ ТАКМИЧЕЊУ
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ТАКМИЧАРА КЛУБА КОЈИ ЋЕ
13.
ПУТОВАТИ
ПЛАНИРАНИ БРЈ СПОРТСКИХ РАДНИКА КЛУБА
14.
КОЈИ ЋЕ ПУТОВАТИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ АКО СЕ ПЛАНИРА ДА
15.
БУДЕ У САСТАВУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
Остали значајни подаци везани за организацију такмичења:
1.

Датум попуњавања обрасца
Заступник клуба
Потпис Заступника клуба

(м.п)

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ БСС

БОЋАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ
Београд-Земун, 11080
Атанасија Пуље 40

FEDERATION SERBIE DU SPORT
BOULES

SERBIA
Belgrade, 11000
Аtanasija Pulje 40

БОЋАРСКИ КЛУБ:

ИЗ

На основу Правилника о организацији такмичења и учешћу на такмичењу БСС дајем следеће

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ТРЕНЕРА
ИЗ
(ПРЕЗИМЕ И ИМЕ)

Да води такмичење нашег клуба на такмичењу

(место)

(датум)

(м.п)
Заступник клуба:

Презиме и име
_______________________________
Потпис

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ БСС

БОЋАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
СА МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА
1.
НАЗИВ БОЋАРСКОГ КЛУБА/САВЕЗА
2.
НАЗИВ МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА
3.
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
4.
ДРЖАВА ОДРЖАВАЊА
5.
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
6.
БРОЈ ДРЖАВА УЧЕСНИКА
7.
БРОЈ КЛУБОВА УЧЕСНИКА
8.
УКУПАН БРОЈ ТАКМИЧАРА
9.
ВОЂА ПУТА
10.
ТРЕНЕР
11.
НАЧИН ПУТОВАЊА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

РЕЗУЛТАТИ: (обавезно

навести евентуалне проблеме на путу, такмичењу или испаде наших спортиста)

Датум попуњавања обрасца
Заступник клуба (презиме и име)
Потпис Заступника клуба

(м.п)

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ БСС

БОЋАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА БСС

ЗАПИСНИК
О УСЛОВИМА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА БОЋАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

НАЗИВ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

2.

АДРЕСА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

3.

ДИМЕНЗИЈЕ ТЕРЕНА

4.

ВРСТА ПОДЛОГЕ ТЕРЕНА

5.

БРОЈ СТАЗА

6.

БРОЈ МЕСТА ЗА ГЛЕДАОЦЕ

7.

БРОЈ МУШКИХ СВЛАЧИОНИЦА

8.

БРОЈ ЖЕНСКИХ СВЛАЧИОНИЦА

9.

БРОЈ МУШКИХ ТОАЛЕТА

10.

БРОЈ ЖЕНСКИХ ТОАЛЕТА

ОСТАЛО

Датум попуњавања обрасца
Заступник клуба (презиме и име)
Потпис Заступника клуба

(м.п)

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ БСС

БОЋАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

ПРИЈАВА
ОДЛАСКА НА МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊА

НАЗИВ БОЋАРСКОГ КЛУБА
ИЛИ РЕГИОНАЛНОГ САВЕЗА
2.
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
3.
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
4.
ДРЖАВА
5.
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
6.
ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР
НА
ТАКМИЧЕЊУ
УЧЕСТВУЈУ
КЛУБОВИ
ИЛИ
7.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊЕ СЕ НАЛАЗИ У КАЛЕНДАРУ ФИБЕ
8.
НАВЕСТИ ДА ИЛИ НЕ
НАВЕСТИ ИМЕНА ДРЖАВА ИЗ КОЈИХ СУ ПОЗВАНИ
9.
КЛУБОВИ ДА УЧЕСТВУЈУ
10.
БРОЈ ПОЗВАНИХ КЛУБОВА
11.
УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ
12.
БРОЈ УЧЕШЋА ДО САДА НА ОВОМ ТАКМИЧЕЊУ
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ТАКМИЧАРА КЛУБА КОЈИ ЋЕ
13.
ПУТОВАТИ
ПЛАНИРАНИ БРЈ СПОРТСКИХ РАДНИКА КЛУБА
14.
КОЈИ ЋЕ ПУТОВАТИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ АКО СЕ ПЛАНИРА ДА
15.
БУДЕ У САСТАВУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
Остали значајни подаци везани за организацију такмичења:
1.

Датум попуњавања обрасца
Заступник клуба
Потпис Заступника клуба

(м.п)

